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Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 6.a
Résztvevők száma: 25 fő
Időpont:2008. márc. 4.
Osztály / csoport rövid bemutatása: Az osztályban a nemek aránya kiegyenlített. Jó osztályközösség, már óvodás koruktól együtt
telnek napjaik. Szívesen vesznek részt tanórán kívüli programokban. A tanulásban is segítik egymást. A tanórák hangulata derűs.
Kedvelik az érdekes, nem mindennapi feladatokat. Az osztály nagy része humán beállítottságú, szeretik az irodalmat, művészeti
tárgyakat / az osztályból 11 tanuló furulyán játszik, egy tanuló csellózik, 5 fő rajzszakkörre jár, 6 fő az iskola énekkarának tagja,
6 fő valamilyen ritmikus sportot űz/. Felmérés során tanulóim azt jelezték vissza, hogy kevés a sikerélményük. A projekt
témaválasztásában humán érdeklődésüket vettem figyelembe, valamint a projekt megvalósításával sikerekhez szeretném juttatni
őket érdekes, kreatív, önkifejezésre lehetőségeket adó feladatokon keresztül mindenképpen játékosan és csoportmunkával.
Fejlesztési cél: -

élményszükséglet kielégítése,
kreativitás fejlesztése, improvizációs készség fejlesztése,
együttműködési készség fejlesztése,
információk gyűjtése és feldolgozása,
mozgáskoordináció fejlesztése,
koncentrációs készség fejlesztése
ritmusérzék fejlesztése
önkifejezés fejlesztése

Projekt téma: Ritmusban élünk
Tevékenységek /
Módszer
gyakorlatok /
feladatok
1.óra
Csoportalakítástanulók
szerveződése
alapján

Eszközigény

Időterv (perc)

2 perc

Szervezési
kérdések

Az óra elején a
tanulók
már
az
általuk létrehozott
csoportok
szerint
helyezkednek
el.

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja
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Minden csoport 5
főből áll

Ritmusvisszhang

1.Tapsoljátok
utánam a hallott
ritmust!
2. Most egy-egy
tanuló legyen a
ritmusadó, és az
osztály
visszhangozza!
Add
tovább
a
ritmust!
.

Hangosan adjuk a
ritmust,
halkan
adjuk a visszhangot
1.Taps- tanár-diák
ceruza

Tanár értékel
3 perc
Diák értékel
3 perc

2.kopogás- ceruza
1.
Az
5
fős Szék
csoportok
üljenek
körbe! Az egyik
tanuló üssön négy
darab 2/4-es ritmust
a
szomszédja
térdére,
és
így
adjátok
tovább !
Ha a ritmus körbe
ért,
a
kezdő
tanulótól jobbra ülő
tanuló kezdje a
következő ritmust!
Elakadás
esetén
ismételje meg a
ritmust az előtte ülő
tanuló!
2. A csoport tagjai Kréta, ceruza, papír
álljanak
egymás

5 perc

A csoport mindegyik 1.A csoport minden
tanulója
egyszer tagja
figyelemmel
legyen kezdő!
kíséri
a
ritmus
helyességét,
tévedés
esetén
segítséget nyújt.
Csoport értékel

5 perc

2. A papíron és a
táblán
lévő
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háta mögé!
A
leghátul
álló
tanuló írja le egy
papírra az általa
kitalált ritmust!
Az előtte álló hátára
kopogja rá ezt a
ritmust, majd így
adjátok tovább! A
legelöl álló pedig
írja fel a táblára a
kapott ritmust!
Készítsetek terítőt! Hajtogassátok
a Csomagolópapír,
csomagolópapírt
olló, zsírkréta
,majd a csoport
minden tagja vágjon
bele
mintát!
Nyissátok
ki,
figyeljétek
meg
benne a ritmusokat!
Színezzétek
zsírkrétával,
a
színezésben
is
érvényesüljön
a
ritmus!
Terítsétek
az
asztalra!
„Firka”
helyett
vágás.
Kiállítás a hozott Előzetes feladatként Hozott anyag
anyagból
kaptátok, hogy a
csoport
által

ritmusnak egyezni
kell, akkor helyes a
megoldás.
A
csoportvezetője
értékeli a munkát. 5
feladatból hány lett
jó?

12 perc

15 perc

Eszközfelelős
biztosítsa
eszközöket

Értékelés
az koronggal. Mindenki
kap egy korongot,
amit a mellé a terítő
mellé
helyez,
amelyik a legjobban
tetszik neki. Saját
terítő mellé senki
sem
helyezhet
korongot.
Értékelés egyénileg.

Tárlatvezetés
koronggal

után
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választott témában
hozzatok tárgyakat,
melyeken látható a
ritmus!
A
tárgyakból
készítsetek tablót!
Adjatok a tablónak
címet!
A
rendezésben
is
érvényesüljön
a
ritmus!
2. óra
Tárlatvezetés

Élvezd a ritmust!

„Négy megy , egy
marad.”
A többi
csoport munkájának
megismerése úgy,
hogy, hogy minden
csoportból valaki az
asztalnál marad,, és
fogadja a többieket,
mutat,
magyaráz,
válaszol, míg a
csoport többi tagja a
többi asztal között
vándorol.
Álljunk
körbe!
Hallgassuk
a
felhangzó
zenei
anyagot,
s
mozduljunk a zene
ritmusára, fejezzük

12 perc

Figyelni kell arra, Koronggal, ugyan
hogy az asztalnál úgy, mint az előző
maradókat egy idő feladatnál.
után leváltsák.

Zh.:Közép-afrikai
1,5 perc
jomba törzs kultikus
táncának ritmusa.
Bakfark
Bálint: 1 perc
Lantfantázia -részlet
L. V. Beethoven- W. 1 perc

Előre össze kell Ha
valaki
nem
vágni
a
zenei szeretne
ebben
anyagot.
részt venni, nem
kötelező. Bármikor
be lehet azonban
kapcsolódni, és ki is

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

ki
bátran
érzéseinket
mozdulatokkal,
tánccal!

Az asztalon lévő
ritmushangszerekbő
l válassz egyet, s a
következő
dobzenéhez te is
üsd a ritmust!
Találd
ki
és
szólaltasd meg a
vers ritmusát!

Készíts
névjegykártyát!

Swingle: Für Eliseátirat – részlet
Liszt Ferenc: EtüdLa Campanella s.
140
Paganini
nyomán / részlet /
S.
Joplin:
The
Cascades- ragtimerészlet
Ritmushangszerek
Zh.:Afrikai
dobzene, a batulsi
törzs
királyi
dobjaival.
Cd és lejátszó.
Versek:
Weöres Sándor:
-Kék a hajnal, kék..
-Kellene kis kert, jó
termő…
-Sándor napján…
-Olcsó az alma…
-Fut, robog a kicsi
kocsi
Lapra nyomtatva

Keménypapír, filc,

lehet szállni. Én is
végzem
velük
együtt a táncot., a
mozgást.
Minden
résztvevő
kap
korongot.

1.5 perc

1 perc

3 perc

Mindenkinek jusson
ritmushangszer.

15 perc

Ismert
ritmusképletek
legyenek a táblán!

9 perc

A jó megoldásokért
pont a jutalom.

Minden elkészített
esztétikus és helyes
megoldásért
pont
jár.
Minden
csoportból egy fő a
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3. óra
A tánc ritmusa
Ismerjünk
meg
néhány dunántúli
néptánc típust!

Pásztortánc,
Bot
verbunk,
ugrós,
leánykarikázó,
lassú
és
friss
csárdás

45 perc

Ablak módszer
Papír, íróeszköz
5+1 részre osztott
lap,
az
egyes
részeket
megszámozzuk, a
középső
rész
üresen marad. A
megfelelő számmal
ellátott részbe jegyzi
fel a csoport azt a
véleményt,
tulajdonságot,
dolgot, tényt, amit
az 1, 2 3 , 4 ill. 5.
csoporttag gondol.
A középső részbe a
konszenzussal
hozott
csoport
véleménye kerül.

5+ 5 perc

bizottság tagja, ők
értékelnek.
Néptánc
oktató Önértékelés, . páros
meghívása ő tartja táncnál a párok
értékelik egymást. A
a foglalkozást.
tanár
fejlesztő
értékelést ad.

4.óra 60 perc!
Ritmus
definiálása

Miután a csoport
elvégezte
a
feladatát a csoport
2. számú
tagja
ismerteti
megoldásukat
az
egész osztálynak.

Minden
helyes
megoldásért
a
csoport
korongot
kap.
A többi csoport
kézfeltartással
fogadja vagy nem
fogadja el a munkát.
Többség
dönt.
Döntetlen esetén a
tanár is szavaz.
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Szárnyaljon
a Ismereteitek alapján
képzeleted!
készüljetek
egy
Készüljetek
a divatbemutatóra! AZ
divatbemutatóra!
öltözködésben
érvényesüljön
a
ritmus!. Kísérjétek
divatbemutatót
ritmushangszerekbő
l álló zenekarral, s
mutassátok
be
szóval is a legújabb
modellt!
Divatbemutató

Otthonról
hozott Felkészülés 20 perc
ruhákból / előzetes
feladat
/,
kellékekből.
Ritmushangszerek

Jutalmak
kiosztása

Belépő,
banán

Bemutató 15 perc

kártyák

Székek körben

Meghívott
személyek
értékelnek: 1 tanár,
3 diák .
Az
első
5,
a
második
4
stb
pontot kap.
Jutalmak kiosztása:
A legtöbb pontot
gyűjtött
csoport
tagjai
ingyen
belépőjegyet
nyertek az iskolai
farsangra.
A
2.
csoport tagjai egy
Uno
kártyát,
a
harmadik helyezett
1magyar kártyát, a
többiek 1-1-banánt.

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

l
Beszélgetés

Melyik része tetszett
a projektnek és
miért? Mivel tudok
többet a projektnap
után?
Melyik
feladatban
éreztem jól magam?
Volt-e
sikerélményem?

15 perc

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
Az értékelés lényege a fejlesztő értékelés. Mit értékeltünk?
- a feladatvégzés során tapasztalt együttműködést, a gyűjtőmunkában való részvételt, az elkészített közös alkotásokban való
részvételt ,
- egyéni és csoportos alkotások eredményét, minőségét
- önkifejezést,
- a tanuló önmagához mért fejlődését,
- projektben és szervezésében való aktív részvételt,
- kreativitást, eredetiséget
- ritmuskészséget
Értékelés módjai: önértékelés, tanuló értékel, csoport értékel, tanár értékel.
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
2008. február elejére elkészült a projekt terve. Az érintett kollegákkal megbeszéltem a feladatokat, rajz szakos kollégám a projekt nap előtt beszélt a gyerekekkel a ritmus fogalmáról, készítettek rajzokat. Az
osztályfőnök osztályfőnöki óra keretében elvitte a tanulókat a Vasarely múzeumba, megfigyelték a festő
képeit, a formák, színek ritmikus elhelyezkedését. A városban figyelték az épületeken a ritmikusságot. /
forma ritmusa. / Biológia órán a tanárral kerestek ritmusokra példát a természetből. Matematika órán, a
tanár kérésemre bemutatta a matematikában előforduló ritmusokat / számsorok, tükrözések, képek
alkotása körzővel, parkettázás stb. / , irodalom órán átvettük az időmértékes éás a hangsúlyos
verselésről tanultakat , testnevelés órán ritmikus sportjátékokat játszottak / tollas, pingpong, dekázás,
ritmikus sportgimnasztika, hullahopp karika, ugrálókötél/ .
Ezek után került sor a projektnap lebonyolítására. A gyerekek előzetes feladatként kaptak néhány dolgot:
ruha beszerzése a divat bemutatóra, ritmushangszerek beszerzése, készítése / technika órán történt /, az
eszközök beszerzése is az ő feladatuk volt. Szívesen vállalkoztak a feladatokra. A csoportokat is
önállóan kellett megválasztaniuk, kellet egy vezető, egy eszközfelelős, írnok, szóvivő, időfelelős / A
feladatot problémamentesen megoldották, a termet a foglalkozás elejére a megbeszéltek alapján
berendezték. A technikai felszerelést a cd-k beszerzését én vállaltam.
Jó hangulatot teremtett a ritmussal kezdődő játék. A ritmusvisszhang kezdetben hangosabbra sikerült, a
3. 4. után azonban ráéreztek a hangos- halk érdekességére, a visszhang játékosságára. A térden történő
tapsolás, újdonság volt számukra, egy esetben ”csapkodással” kezdődött / fiú-fiú /, de ezt a csapat
többi tagja nem engedte / pontvesztés lehetősége miatt /. Az egyik csapat előbb végzett, ezért ők
kiegészítő feladatként kapták, hogy a lábukkal adják tovább a ritmust!
.
.Annak ellenére, hogy a terítőkészítést inkább alsós gyerekek szokták készíteni, szívesen végezték e
feladatot, akik hamarabb elkészültek, kisebb terítőket is készítettek kiegészítőként. A kiállítás sokszínű
lett. A készült kiállítás témáinak a következőket választották: tenger és állatai, népi díszítőművészet,
járművek, játékok, élelmiszer. A tenger és állatai c . egyöntetűen nyerte a kiállítást..

Megjegyzés
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A tárlatvezetők ügyesen mutatták be a kiállított tárgyakon észlelhető ritmusokat, ill. a rendezés ritmusát.
Egyikük még arra is megkérte a látogatókat, hogy ne nyúljanak a kiállított tárgyakhoz. Lehetőség nyílott a
szerepjátékra.
A jomba törzs kultikus táncának ritmusát meghallva - elsősorban a fiúk - utánozni kezdték az ősi
civilizációk emberének lehetséges mozdulatait: ugráltak, mozogtak, rázták a karjukat, élvezték a ritmust.
A lágyabb, finomabb zenéknél inkább a lányok mozogtak, néhány fiú ilyenkor kiállt. Az utolsó számnál
már csak ketten ültek, ők egyszer sem kapcsolódtak be, pedig a társak hívták őket/ gátlásosak/. Az afrikai
dobzene ritmusát hamar átvették, s élvezték a ritmust. Használt hangszerek: dobok, csörgődobok, ütők,
fémháromszögek, csörgők, botok, kavicsok.
Kitalálták, és ügyesen mutatták be a csapatok a kapott versek ritmusát. A triola leírásánál segítségre
szorult az egyik csapat. Az elkészített ritmuskártyák után egymásnak ritmus nevükkel mutatkoztak be
kézfogással, a névjegykártyákat kitűzték. Jókat derültek rajta.
Szerintem a magyar embernek a levegője a magyar tánc., ezért nem hagytam ki a projektből. A magyar
táncban a férfinek uralkodó szerepe van, a nő mozgása nemesen egyszerű. Mialatt a férfi táncol. A nő
szemléli, kis mozdulatokkal mozgatja magát. A férfi kiállása a bátorság, kitűnni akarás, a leány szerény,
elismerő arcjátéka szavak nélküli felelet.. Intézményünk néptánc oktatóját hívtam meg erre a
foglalkozásra. Tapasztalatának , szakértelmének, egyéni kisugárzásának köszönhető, hogy mindenkit
bevont a foglalkozásba. Nagyszerű, hangulatban telt a foglalkozás. Nem volt baj a tévesztés, lehetett
javítani.
Gyerekeim kérték, hogy máskor is kerítsünk erre alkalmat.
A divatbemutató megmutatták, mennyire kreatívak, ötletesek. Volt 21. századi női – férfi divat, robotruha,
csíkos, pöttyös családi kollekció, meseszereplők modern, ritmikus öltözete stb.
A ritmus definiálása ennyi példa után gyorsan ment., még azt is meghatározta az egyik csoport, hogy
melyik művészeti ág, mivel éri el a ritmust: vers- idő vagy hangsúly, festészet- szín, építészet: forma,
zene -idő stb.
A megbeszélést nagykörben tartottuk. Szívesen vettek részt a projektnapon, mindenki az egyéniségének
megfelelő feladat végrehajtásakor érezte magát a legjobban. Szívesen dolgoztak csoportban, volt
sikerélményük. Szeretnék, ha lennének ilyen projekthetek az iskolában.

A 4 óra nem a megszokott tanórai zajnélküliségben történt, de fegyelmezetten, érdeklődve végezték a
feladatokat. Derűs hangulatban, sok-sok játékkal , változatos módszerekkel bővítettük ismereteinket a
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ritmusról. Az általuk készített kiállítást érdeklődve figyelték, próbáltak igazságosak lenni az értékelésben.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
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3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?

„Az emberi élet szükségessé teszi, hogy ne pusztán az értelemre
irányulóan neveljünk, hanem, hogy arra irányulóan neveljünk, amit az
akarat alvó állapotában megél: a ritmus, az ütem, a dallam, a színek,
összehangolása, az ismétlés, egyáltalán az értelem megragadása nélküli
tevékenység” / Rudolf Steiner/
A foglalkozás keretében a kitűzött célokat megvalósítottuk.
Önmagunkat ritmusba hoztuk, megéltük a ritmust, hallottuk, hallgattuk,
benne voltunk, megfigyeltük a ritmus születését, megfigyeltük a
természetben a különböző művészeti ágakban. Ritmusgyakorlatokat
végeztünk, megfigyeltük a kötött és szabadritmusokat, improvizáltunk.
A ritmussal való bánás , a hallás területén megmutatkozó intelligencia.
A hallás terén mutatott képességek kedvezőek a hallás útján való
tanulásra. Önkifejezésre is sor került, kifejezhették érzelmeiket a hallott
dallamok alkalmával. Készíthettek névjegykártyákat. Egyéni
érdeklődésüknek és ízlésüknek megfelelő kiállítási anyagot hozhattak
létre. Sikerélményhez juthattak, tanulhatták a kooperatív tanulási
technikákat, értékelhettek, játszhattak, szerepekbe bújhattak,
elereszthették fantáziájukat. A feladatok végzése közben különféle
kompetenciáikat is fejlesztették. Koncentrációs készségüket a mozgásos
feladatok mindegyikénél alkalmazniuk kellett a feladatok eredményes
elvégzéséhez. Mozgáskoordinációjuk fejlesztését elsősorban a tánc
fejlesztette.
Abból indultam ki, hogy sikerélményhez szerettem volna juttatni őket

Szeretnék a közeljövőben egy olyan projektet létrehozni , amit nem a
tanár hirdet meg, hanem a tanulók azonos érdeklődése alapján jönne
létre.
Több dokumentációt készítenék, / fényképek munka közben, kiállítás az
iskola folyósón az elkészített munkákból, videó /.
Jövő évtől iskolánkban bevezetésre kerül a nem szakrendszerű képzés.
Ennek keretében havonta egy alkalommal egy projektnapon vehetnek
részt a leendő ötödikesek. Kollegáimmal már közösen tervezzük
ezeknek a napoknak a témáit, programjait.
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játékos, hangulatos, derűs foglalkozások keretében. Ez a gyereke
véleménye alapján sikerült.

